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Õpilaste ja vanemate sisend
  Eelmisel sügisel õpilaskogule esitatud küsimused:
 Milline võiks Teie arvates olla hoolekogu roll koolis?
 Kuidas saaks hoolekogu oma töös kaasata aktiivsemaid õpilasi?
 Milliseid probleeme näete toitlustamise korraldamisel? Mida teeksite teisiti?
 Eelmisele küsimusele vastates on viidatud haisule söökla ees (rasvapüüdmise 

kaev ei ole hermeetiline). Kas Teid on see hais häirinud? Kui sageli?
 Kas olete näinud probleeme tervisekaitse küsimuste korraldamisel (korralised 

tervisevaatlused, kaitsessüstimised jms)? On teid häirinud koolikoti suurus, 
libe kõnnitee või mõni muu ohufaktor?

 Kui sügisel tuleks koolis avada näiteks 4 esimest klassi, siis kuidas korraldaks 
Teie direktorina kooli tööd (millised kooli ruumid annaks veel kohaldada 
klassideks või kust rentida koolile täiendavaid ruume; kui näete lahendust 
kahes vahetuses, siis millised klassid viia teise vahetusse)?

 Millistele muudele küsimustele võiks hoolekogu tähelepanu juhtida?



  

Hoolekogu ülesanded
PGS § 73:  Hoolekogu:
 osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta 

käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
 annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
 annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal 

töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta;
 annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
 annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
 annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning       

teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.



  

Hoolekogu ülesanded (2)
 PGS § 73 lg 11: Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli 

hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate 
vaidlusküsimuste korral.

 Hoolekogu ei sekku igapäevasesse õppe- ja kasvatustöösse, 
ent vaidlusküsimuse olemasolul arutab pöördumise läbi ja 
võtab seisukoha.

 Pöördumise eelduseks on, et vaidlusküsimus ei ole leidnud 
lahendust õpetajate ja direktsiooni poolt.

 Hoolekogu on avatud kõigi õpilaste ja vanemate muredele. 
Mõne mure korral ei pruugi vaidlust ollagi – sageli ei osata 
lihtsalt probleemi teadvustada.



  

Klassi täitumuse norm
 PGS § 26: Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 

õpilast.  Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul 
ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle 
24 üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik 
tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.

 TK: Õpilase kohta peab olema vähemalt 2,0 ruutmeetrit klassipinda.
 Riiklik rahastamismudel:  Täisrahastuse saamiseks peab põhikooli 

klassides olema keskmiselt 24 õpilast.
 Varem lubas seadus tõsta täitumuse piirnormi 26 õpilaseni, 

nüüd seadus ülemist piirarvu ei kehtesta. 
 Haridusosakond: Milline võiks Tartus olla täitumuse piirnorm?



  

Vastuvõtt esimesse klassi
 Kesklinna Kool populaarne: Talvel registreerus koolipiirkonda 

täiendavalt klassitäis lapsi.
 Hoolekogu analüüs: Koolil puudvad võimalused kolmanda 

paralleelklassi avamiseks.
 Ettepanek linnale: anda koolipidajale kaalutlusõigus lapse 

saatmiseks naaberkooli, kui kooli vastuvõtu limiit saab ületatud.
 Samuti võiks olla koolil sellise kaalutlusõiguse rakendamiseks 

õigus kontrollida, millised on hiljuti elukohta vahetanud lapse 
tulevased õppimisolud (näiteks kas tegelik ja registris olev 
elukoht langevad kokku). 

 Linn kaalub Tallinna mudelit, mis võib jätta lapsevanemale 
suurema ebaselguse.



  

Toitlustamine

 Põhimureks oli hais 
rasvapüüdurist.

 Torustikku paigaldati  
ventilaator.

 Sügisest on uueks 
toitlustajaks Aniri OÜ

 Sööklas laudu rohkem.
 Mingi toitaine suhtes allergilisest lapsest tuleks informeerida 

otse  toitlustajat.
 Millised on ettepanekud toiduvaliku osas? Probleemid 

toitlustamisel?



  

Turvalisus
 Hoolekogu analüüsis koolikiusamise ennetustööd ja leidis 

selle piisava olevat.
 Väikeses koolis on ennetustöö korraldamine lihtsam.
 Küsimused kiusamisest on olnud arenguvestluste teemaks.
 Müramine ja trügimine on olnud probleemiks.
 Liiklusturvalisuse küsimused vajavad veel tähelepanu.
 Jalgrattakiivrite küsimuse võttis lahendada õpilaskogu.
 Koolikiusamise kahtluse korral võib pöörduda julgesti ka 

mõne hoolekogu liikme poole.



  

Tervisekaitse
 Kooliarst nägi probleemi pooleldi haigena koolitulekus, 

samuti koduse hommikusöögi mittesöömises.
 Sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 kehtestab koolikoti 

raskuseks 1.-3. klassis kuni 3,0 kg, teises kooliastmes <3,5 kg, 
kolmandas kooliastmes <4,5 kg.

 Koolikoti teema viis õpikute kaaluni, sealt omakorda 
õppekirjanduse hinna ja kvaliteedini.

 Tartu koolijuhtide ühendus saatis sel teemal kirja ministrile, 
tegevus jätkub.

 Kaalumisel oli koolikappide projekt, otsustati tegutseda 
vajadusepõhiselt.



  

Õppekirjandus     
 Sügisest tegutseb hoolekogude ümarlaua 

egiidi all  e-õppekirjanduse mõttekoda.
 Õpikukirjastajate lobitööle vastukaal

Paberõpikud-töövihikud:
 kaaluvad palju
 liiga värvilised
 eri formaatides
 sisaldavad vigu
 hinnalt kallid



  

  Õppekirjandus (2)



  

Ettepanekud
 Mida teeksite Teie koolidirektorina teisiti?
 Milliste küsimuste lahendamisel näete suuremat 

hoolekogu rolli?
 Millises hoolekogu töörühmas olete ise valmis 

kaasa lööma?
 Millises vormis peaks hoolekogu lisaks kooli 

kodulehele oma tegevusest teada andma?

Täname kaasamõtlemast :-)
tkk-hoolekogu@lists.eenet.ee


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

